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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.
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Szavazzon ön is az ellenzéki 
előválasztáson!

Az előválasztás egy politikai újítás, amit 
most először használnak Magyarorszá-
gon országos méretekben. Mára min-
den ellenzéki párt belátta, hogy Orbán 
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet le-
győzni, ha mind a 106 választókerü-
letben egyetlen ellenzéki jelölt indul a 
kormánypárti jelölttel szemben. A szö-
vetségre lépett ellenzéki pártok úgy 
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelölt-
jük is legyen közös.

Az előválasztást a pártok és a Civil 
Választási Bizottságba (CVB) tömörült 
szervezetek bonyolítják le.

Az első forduló szeptember 18. és 26. 
között lesz. Ekkor a helyi képviselőjelöl-
tekre és a miniszterelnök-jelöltekre le-
het szavazni. A második fordulóban már 
csak a három legjobb eredményt elérő 
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymás-
sal október 4. és 10. között. Szavazni sát-
rakban vagy interneten keresztül lehet. 

A 2022-es országgyűlési választáson az ellenzéki győzelem kulcsa, hogy 
minden körzetben csak egy ellenzéki álljon szemben a Fidesz jelöltjével, 
és a miniszterelnök-jelölt is közös legyen. Az előválasztáson az ellenzéki 
szavazók dönthetik el, hogy kik legyenek azok.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
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Szavazósátrak a választó kerületben

Nógrád megye 2-es választókerületébe tartozó települések:
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kerület

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

A 2022-es választás a kistelepülé-
seken fog eldőlni. A Fidesz-kormány 
tudatosan szigetelte el az itt élőket a 
valós információktól. Ha valóban vál-
tozást akarunk, akkor minden héten el 
kell vinni a legapróbb faluba is azokat 
a híreket, amiket el akarnak titkolni 
előlük. Itt lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a 
www.klubradio.hu/atallas ol-
dalon, illetve a Facebookon 
„Az internetes Klubrádió (iK-
lubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

Jelentkezzen szavazat-számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasztási szavazatokat az ország 24 városában. Ide ke-
resnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is sok múlik azon, hogy valamennyi szavazókör-
ben ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

BALASSAGYARMAT
MSZP iroda, Rákóczi fejedelem útja 67., 
szept. 20–25., 9.00–16.00

RÉTSÁG
Művelődési Ház, Rákóczi út 26., 
szept. 25., 10.00–17.00

SZÉCSÉNY
Rákóczi út 79., 
szept. 18–19., 24–26., 10.00–17.00
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Jelölő szervezetek: 
DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, 
Párbeszéd, MMM, Új Kezdet

1972-ben születtem Balassagyarmaton. 
Általános és középiskolába is itt jártam, 
majd a Károly Róbert Főiskolán szerez-
tem agrármérnöki végzettséget. Több 
évnyi munka után sorkatonai szolgálat 
következett a határőrség kötelékében, 
ahol fegyverszolgálati és lőtér üzemel-
tetési szakfeladatokat tanultam.1992-től 
Balassagyarmat városi környezetvédel-
mi felügyelője és a hulladékgazdálkodá-
si cég ügyvezető igazgatója lettem. Ké-
sőbb további projektekben vettem részt, 
majd 2014-ben Gödöllő alpolgármestere 
lettem. Ezt a pozíciót 2017-ig töltöttem 
be. Jelenleg kerületvezető hivatásos va-
dász vagyok, mellette szakértői, szakta-
nácsadói tevékenységet látok el. 

21 éve jogász párommal élek élettársi 
kapcsolatban, három közös fiú gyerme-
künk is született: Hunor, Nimród és Ábris.

1988–89 között a Magyarországi Zöld 
Párt Jogi és Etikai Bizottságának tagja 
voltam. 2017-ben beléptem az Újkezdet 
Pártba, amelynek 2020 óta alelnöke va-
gyok. Környezetvédelem, természetvé-
delem és természeti erőforrások szak-
értője. 

Fiatal felnőtt koromtól fogva látok 
el közéleti tevékenységet, elsősorban a 
környezetvédelem, természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vadgazdálkodás, ter-
mészeti erőforrás gazdálkodás, telepü-
lésfejlesztés és üzemeltetés területén. 
Munkámat már a rendszerváltás után, 
demokratikus kereteken belül kezdtem 
meg. 

Részese voltam az önkormányzatiság 
kibontakozásának, az Európai integráció-
nak és felzárkóztatási folyamatnak, vala-
mint végignéztem az önkormányzatiság 
kiüresítését, szétzilálását is. A munkáim 
során szerzett tapasztalatok, illetve az 
önkormányzatoknál töltött idő kiváló is-
meretet adott a különböző rendszerek-
ről. 

Számomra nem elfogadható a de-
mokrácia leépítése, az önkormányzati-
ság kizsigerelése, a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és egyéb rendszerek 
központosítása, közvetlen politikai irá-
nyítás alá vétele, a szakmaiság háttérbe 
szorítása. 

Nagyon fontos cél, hogy hazánkban 
visszaálljon a nyugati típusú demokrácia, 
hogy érvényesüljön a szubszidiaritás (a 
döntéseket a polgárok bevonásával, az 
arányosság és szükségesség elve alap-
ján kell meghozni).

Látva a világ globális problémáit, Eu-
rópa összlakossága számát, természeti 
erőforrásait, a környezeti, társadalmi ten-
denciákat, a mesterséges intelligencia, 
a robotizáció, az informatika fejlődését, 
abban hiszek, hogy a biztonságos jö-
vőt csakis egy egyre szorosabb európai 
együttműködés teremtheti meg. 

Meggyőződésem, hogy a kormá-
nyoknak a valódiság elvének szigorú 
betartása mellett éppen a köznyugal-
mat, az egyes szakmák tiszteletét, az 
emberek egymás iránti megbecsülését, 
erősítését kell szolgálniuk. Úgy vélem, 
az országgyűlési képviselőknek a legne-
mesebb feladatuk az emberek képvise-
lete a hatalomban, nem pedig fordítva.

„Az országgyűlési képviselőknek a legnemesebb 
feladatuk az emberek képviselete 

a hatalomban, nem pedig fordítva.”

GYENES SZILÁRD 
Választott frakció: Momentum

DOBREV KLÁRA (DK):

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szava-
zataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rend-
szerét.”

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges 
20 ezer támogatói aláírást:

FEKETE-GYŐR ANDRÁS 
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgy-
hogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehe-
tőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje 
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden 
magyarnak!”

KARÁCSONY GERGELY 
(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az 
LMP támogatását is élvezi):
„Olyan országot kell építeni, ahol a jobb élet nem 
kevesek privilégiuma, és a kiváltságos kevesek 1 
százalékának magánérdekei helyett a 99 százalék 
igényeire koncentrál az állam.”

MÁRKI-ZAY PÉTER 
(Mindenki Magyarországa Mozgalom):
„Bátran kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor megásta 
a demokrácia sírját. Ki kell jutnunk ebből a mély 
gödörből, nem jobbra, nem balra, hanem felfelé.”

Mikor lesz a szavazás?
Az első forduló szeptember 18. és 26. között 
lesz. A második forduló, ahol már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

Ki szavazhat?
Minden magyar állampolgár, aki 2004. április 
1-én vagy előtte született, és rendelkezik ál-
landó magyarországi bejelentett lakcímmel. 
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a 
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. ápri-
lis 1-ig betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben 
akár hagyományosan, akár online szavaznak, 
szülői beleegyezésre van szükség. Az ehhez 
szükséges adatlapot a www.elovalasztas.hu 
oldalról lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre és 
a saját lakóhelye szerinti választókörzetének 

egy országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja 
le a voksát.

Hogyan lehet szavazni?
Az előválasztáson egyaránt lehet majd sza-
vazni személyesen, az egyes választókerüle-
tek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az in-
terneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára 
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz 
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosít-
vány).

Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is 
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen 
kamera az eszközökön vagy hozzá kapcsol-
va. A voksolás előtt videoazonosítás történik, 
a személyi okmányok bemutatásával. Akik 
online szeretnének szavazni, azok már most 
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu 
oldalon.

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK 
A TELEVÍZIÓKBAN

Amit a szavazásról tudni kell


